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INTRODUÇÃO:
Esse projeto pretende apresentar uma abordagem alternativa para investigar a crise instaurada

dentro do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) entre 1924 e 1927. Momento logo após a

morte de Vladimir Lênin, marcado pela consequente disputa ideológica entre duas frações internas

que se formaram no partido. Lideradas por Josef Stalin e Leon Trotsky, ambas se enfrentavam para

decidir o futuro do governo proletário e as estratégias políticas e econômicas que este adotaria. É

possível dizer que o retorno a uma certa estabilidade veio apenas em dezembro de 1927, no XV

Congresso do PCUS, com a consolidação definitiva das teses de Stalin, e a determinação da

consecutiva expulsão de Trotsky.

O objetivo aqui consiste em entender esse conflito como mais do que uma disputa política

local, mas como um evento histórico, cujas consequências se espalharam por diversos movimentos

comunistas na Europa. Levando em consideração o papel central adquirido pela União Soviética,

então o primeiro e único Estado a obter sucesso em um movimento desta natureza. Este, além de

construir relações de apoio com diversas organizações e líderes de esquerda que integravam a

Internacional Comunista (Comintern), serviu de ‘mito fundador’, estabelecendo os padrões e

construindo um caminho a ser seguido pelos outros movimentos de caráter revolucionário.

Para isso, foi adotado um ponto de vista externo, representado aqui pelas publicações de

L’Unità, jornal italiano de esquerda controlado por Antonio Gramsci e pelo Partido Comunista

Italiano (PCI). Nele é possível ver como o PCI lidou com a tensão internacional neste momento de

crise, bem como com as próprias rachaduras internas, visto que alguns de seus integrantes

começaram a questionar as reais possibilidades de se colocar em prática o ideal comunista

promovido pela URSS. Tamanha incerteza se espalhou por todo o continente europeu, assim que

as notícias sobre os conflitos começaram a sair das fronteiras russas.
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Para uma total compreensão de como o abalo nessa peça medular, que era a União Soviética,

afetou estruturas que pareciam distantes, na Itália, estes periódicos foram combinados com outras

documentações. Em especial, cartas redigidas por integrantes dos comitês centrais do PCI e

PCUS, onde os mesmos debatiam a manutenção de ambos os partidos e desenvolviam estratégias

revolucionárias para um enfrentamento coletivo tanto aos perigos da direita e do sistema burguês,

quanto das novas ameaças da esquerda. Sendo esta dupla perspectiva crucial para analisar como

os fatos eram tratados e discutidos internamente, e como estes eram manejados para serem

transmitidos às massas.

METODOLOGIA:
Para além da contínua pesquisa e revisão de material bibliográfico acerca do contexto político e

social no qual se encontravam as figuras redatoras dos documentos, visando construir uma

bagagem teórica que ajudasse nas análises. O projeto teve início com a leitura do livro Gramsci a

Roma, Togliatti a Mosca (1999), que conta com o ensaio de Giuseppe Vacca acerca dos líderes do

PCI e PCUS, e com uma coletânea de correspondências trocadas entre estes durante esse período

histórico, preservadas pelo Instituto Gramsci. Durante a leitura, esses documentos foram capazes

de revelar muito sobre o comportamento e as relações entre estes dois partidos, e até sobre a

dinâmica dentro dos mesmos. Em seguida entra a segunda etapa do projeto, concentrada no

estudo e fichamento das páginas de L’Unità, onde não só foi possível reconstruir parte dos

acontecimentos efervescentes daquele momento, mas também entender como o partido se dirigia

às massas.

É importante ressaltar que os documentos neste formato apresentam, como qualquer outro,

seus desafios. Enquanto os periódicos são organizados de maneira sistemática, o caráter pessoal

das cartas fazia com que fossem muito diversas, misturando informações oficiais, comentários

privados sobre alguns colegas, pedidos e favores. Sendo assim, para o processo de catalogação,

estas foram organizadas em um padrão quanto a informações estruturais, como data do envio, a

quem estava endereçada e remetente, mas as anotações sobre conteúdo foram deixadas em

aberto, se adaptando de acordo com a necessidade de cada caso. Todas também foram resumidas

em alguns tópicos e palavras chaves, de modo que pudessem ser facilmente encontradas e

relacionadas. Especialmente porque, durante a leitura, ficou claro que a ordem de envio das cartas

não necessariamente corresponde com a ordem dos assuntos tratados, devido à própria dinâmica

do jogo político e suas burocracias.

RESULTADO E DISCUSSÃO:
Um primeiro ponto a se levantar é a importância que as correspondências, trocadas pelo

italiano Palmiro Togliatti, que residia em Moscou, atuando como representante do próprio partido na

Comintern, e os líderes do PCI assumiram no desenvolvimento do projeto. É comentado, por
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diversas vezes, que suas cartas eram a única fonte de informação que chegava aos membros do

partido italiano retratando os acontecimentos externos. Fato que se dava tanto por conta de uma

deficiência no sistema de comunicação global estabelecido pelos comunistas, quanto pelo aumento

da censura e perseguição do regime facista na Itália. Contudo, o estudo permitiu compreender que

suas contribuições foram bem maiores que as de um simples porta-voz. Togliatti foi uma peça

fundamental nas negociações que evitaram uma ruptura política e ideológica entre os dois partidos,

mesmo quando uma fração do PCI se voltou contra a liderança do PCUS no cenário internacional.

Fortaleceu a imagem deste como um partido alinhado com os princípios soviéticos, e preocupado

com o estudo das bases leninistas, guiando seus companheiros nas tomadas de decisões e na

forma de se pronunciar sobre a situação.

Por sua vez, este movimento fracionário do Partido Comunista Italiano também é um tema que

precisa ser destacado. Estampado pela figura de Amadeo Bordiga, envolvido em uma série de

polêmicas por discordar abertamente das normas da Internacional Comunista, se mostrou como

uma consequência direta da disputa russa. De acordo com as correspondências trabalhadas, o

início de toda a mobilização se deu dentro do território da URSS, onde o mesmo se aproximou de

Trotsky e de suas queixas sobre a direção vigente do partido soviético. Ao retornar para seu país de

origem, Bordiga teria levado consigo o germe de uma oposição italiana de esquerda e, devido ao

seu papel bem sucedido no processo de recrutamento de novos adeptos, a mobilização causaria

diversos problemas nas estruturas do PCI, além de distúrbios na sua relação com as massas, que

começavam a se dividir. Contudo, os efeitos mais drásticos desta fagulha separatista ocorreram

fora do partido. Conforme as notícias sobre os desentendimentos do PCI se espalhavam pelo país,

tornaram-se ferramentas para propaganda anti-comunista. Não era novidade que os jornais

burgueses já vinham anunciando por toda a Europa previsões sobre a futura desintegração e fim da

ditadura do proletariado. Na Itália, entretanto, as notícias ganharam outro tom, agora atuando como

um ataque pessoal ao partido italiano, dado que as organizações fascistas passaram a usar dos

conflitos internos do PCI para instigar a população a desacreditar na ideologia do mesmo. Estes

afirmavam que nem seus próprios membros estavam convictos de sua conduta, e que isto seria um

sinal definitivo de que o movimento estava fadado ao fracasso, incapaz de se manter contra o

poder do sistema capitalista sem rachar.

Do outro lado, o Partido Comunista Italiano apresentava estratégias para recuperar a afeição

das massas, e tranquilizá-las quanto a sua seriedade e força coletiva. Aqui é interessante ressaltar

que o caráter específico de L’Unità proporcionou este tipo de análise, uma vez que, se tratando de

um veículo de informação que funcionava como órgão do PCI, sua missão não era apenas

informativa, mas de propaganda. Sua existência desde o princípio foi de extrema importância para

a disputa no jogo político, divulgando os ideais comunistas, convocando os trabalhadores para a

luta, e afrontando os adversários. Tarefas das quais se realizavam muito em cima da divulgação da

imagem da União Soviética. Assim, esta precisava aparecer como uma potência grandiosa, mesmo
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que para isto, alguns fatos sobre as conquistas da fração de Trotsky tenham sido ocultados ou

distorcidos entre a maneira que aparecem nas cartas e nas publicações. Ao mesmo tempo, esta

tinha que parecer acessível, tendo o jornal se esforçado constantemente para estabelecer

conexões entre os seus leitores e os sovietes, apontando-os como companheiros de um único

movimento, donos dos mesmos sonhos e barrados pelo mesmo inimigo, o capital.

CONCLUSÕES:
Cisões e quebras sempre estiveram presentes na história dos partidos de esquerda, em

especial do Partido Comunista da União Soviética. Todavia, a grande questão do período

trabalhado, que faz com que possamos tratá-lo como crise, é a motivação do movimento fracionário

que se formava. Frações em si dificilmente causariam grandes estragos no funcionamento do

PCUS, sendo facilmente recuperadas ou contornadas, mas esta em específico tocava nos pilares

da doutrina leninista, que durante os anos anteriores teria segurado o Estado operário. Até então

nunca havia surgido um grupo como este, apenas algumas visões divergentes que vez ou outra se

sobressaiam, mas agora, ainda que não se tratasse de um com conceitos homogêneos, era um

coletivo organizado em torno de uma ideia em comum, a insatisfação com a maneira que o partido

vinha se estruturando. Não se tratava então de uma disputa por pontos de vista, mas uma luta

contra o aparato do PCUS.

A própria existência de um conjunto de membros em torno de Trotsky tratava-se de uma

ameaça aos valiosos ensinamentos de Lênin, e seu princípio da hegemonia proletária, baseada na

aliança entre trabalhadores e camponeses. Reconhecido como pensador e líder, e homenageado

em morte até por alguns de seus opositores políticos, o mesmo concebeu o partido em uma única

peça, capaz de unificar toda a energia da classe trabalhadora. Assim, para a direção do PCUS, se

propor a dialogar e resolver diferenças ideológicas significaria trair as próprias raízes. Dado que isto

só seria possível se a oposição fosse reconhecida enquanto uma segunda vertente dentro do

movimento, e em sua própria formação, a URSS era substantivamente contra a existência de

grupos políticos que não o único governo proletário. Ao não acreditar ou respeitar, como os demais,

a realização socialista da União Soviética nos velhos termos bolcheviques, esta fração de esquerda

se mostrou de modo que fosse impossível um consenso.
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